
LEADER küla- ja kultuuri 
meetme projektitoetuse 

taotlemine 
2020. aastal



   Mõisted
• Tegevusgrupp – LEADER tegevusgrupp Võrumaa 

Partnerluskogu
• Projekt – investeeringud ( inventar, seadmed, masinad, 

ehitised,     
    taristud, mootorsõidukid).
• Mitteinvesteeringuteks  ehk  pehmete tegevuste elluviimiseks 

saab projektitoetust taotleda, kui need on osa teadmussiirde 
projektist, ühisprojektist või tegevusgruppide omavahelisest 
koostööprojektist.

• Teadmussiirde projekt - koolitus- ja teavitustegevused 
tegevusgrupi tegevuspiirkonna ettevõtluse arendamiseks. Seda 
saab taotleda koolituse ja/või teavitustegevuse teostaja. 

• Ühisprojekt – kahe või enama juriidilise isiku poolt elluviidav 
projekt, millel on vähemalt 2-4 aastane tegevuskava.

• Koostööprojekt – taotleja saab olla vaid Võrumaa 
Partnerluskogu. 



    Meede 1 Küla- ja kultuuri meede

Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine
• Kogukonna arenguks on loodud sobivad ja tegevust soosivad 

tingimised 

Alameede 1.2 Kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö
• Tegevuspiirkonna elanikud on aktiivsed ja motiveeritud ühiselt 

kogukonda arendama
• Kogukondade arendamisel võetakse arvesse piirkonnale 

omaseid traditsioone ja kultuuripärandit



    Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine
Toetatavad tegevused: 
• Kogukonnale vajalike rajatiste investeeringud
• Kogukonnale vajalike vahendite soetamine
• Ehituslik projekteerimine, muinsuskaitse eritingimuste 

koostamine, keskkonnamõjude hindamine, ehitusjärelevalve 
(koos ehitusega) 

• Külakogukondade avalikuks kasutamiseks mõeldud 
ruumide/hoonete ja rajatiste energiasäästlik rekonstrueerimine, 
remontimine, parendamine, rajamine, ehitamine 

• Kogukonnateenuste ja funktsioonide täitmiseks vajalikud 
investeeringud

• Uuringud, mis on seotud külade ja maapiirkondade 
kultuuripärandi säilitamise, taastamise ja selle kvaliteedi 
parandamisega



Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine
• Meetme sihtgrupp: MTÜ, SA, KOV, ettevõtja (juhul kui 

ettevõtja pakub kogukonnateenust) 
• Minimaalne toetussumma on 1 500 ja maksimaalne       40 

000 eurot ühe taotleja kohta ühes taotlusvoorus
• Toetuse maksimaalne määr on kuni 90% abikõlblikest 

kuludest.
• Kogukonnateenuste arendamiseks antakse toetust kuni 

90% investeeringu abikõlblikest kuludest, kui 
projektitaotlus on vastu võetud kohaliku tegevusgrupi 
üldkoosoleku otsusega. 

• Infrastruktuuriinvesteeringute toetuse taotlemisel toetuse 
määr kuni 60% abikõlbulikest kuludest.

• Mootorsõiduki ja maastikusõiduki ostmiseks ja liisimiseks 
projektitaotlemise korral antakse toetust kuni 30% 
investeeringu abikõlbulikest kuludest. 



Küla- ja kultuuri meetme taotlusvoor
• 2020 aasta taotlusvoor on avatud 18.03-25.03.2020. 
• Projektitaotlused esitatakse PRIA e- teenuse 

keskkonna kaudu.
• Menetlusse võetakse taotlused, mis on esitatud PRIA 

e-teenuse keskkonna kaudu esitatud väljakuulutatud 
taotlusvooru viimasel päeval hiljemalt kell 16.00 

• Väljaspool taotluste vastuvõtu aega laekunud taotlusi 
ei menetleta.

• Tegevusgrupp kontrollib taotluse vastavust 
strateegiale ja rakenduskava meetmelehtedele 
(taotlusvormil).



Projektitaotluse esitamine ja menetlemine 
• Kui taotluses on puudu mõni nõutud dokument või 

dokument ei ole nõuetekohane, saadame taotluse 
taotlejale tagasi täienduste tegemiseks.

• Kui taotleja ei tagasta taotlust või ei lisa tähtajaks 
nõuetekohast dokumenti, jätab tegevusgrupp taotluse 
hindamata ja edastab selle PRIAle märkega, et seda ei 
ole võimalik hinnata.

• Kui taotlus ei vasta strateegiale ja meetmete nõuetele, 
jätab tegevusgrupp taotluse hindamata.

• PRIA kontrollib ainult nende projektitaotluse taotlejate 
nõuetele vastavust, kelle projektitaotlused kuuluvad 
paremusjärjestuse kohaselt projektitoetuseks ettenähtud 
vahendite piires täielikule või osalisele rahuldamisele.



Projektitaotluse menetlemine 
• Tegevusgrupp menetleb projektitaotlusi 60 tööpäeva
• Tegevusgrupp edastab kõik projektid koos 

hindamiskomisjoni ja otsustusorgani protokolliga 
PRIAle. 

• Taotleja võib päev pärast teate saamist omal riisikol 
alustada projekti elluviimist.

• PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja esitatud 
andmete õigsust. Taotluse rahuldamise või 
rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA (60 tööpäeva)



Nõuded toetuse taotlejale
• Taotleja tegutseb VPK tegevuspiirkonnas
• Taotleja on eelnevalt esitanud  projektikavandi  

(tegevusgrupi taotlusvormi) elektroonselt ja vastavalt 
vajadusele käinud VPK kutsel kohapealsel nõustamisel

• MTÜ peab olema tegutsenud 6 kuud ja ettevõtja 1 aasta
• Taotleja saab esitada ühte meetmesse ühe taotluse
• Taotlejal ei tohi olla maksuvõlga taotlemise ajal Kui taotlejal 

on taotluse esitamise ajal maksuvõlg, teeb PRIA 
mittemääramise otsuse

• Taotleja on esitanud taotluse esitamise hetkeks äriregistrile 
viimase majandusaasta aruande, mille äriregistrile esitamise 
tähtaeg on saabunud juhul, kui taotlejal on kohustus esitada 
äriregistrile majandusaasta aruanne.



Nõuded toetuse taotlejale
• Ehitise kohta, mida ehitatakse välja arvatud uus 

püstitatav hoone, või kuhu inventar või seade 
paigaldatakse, või mootorsõiduki kohta, kuhu seade 
paigaldatakse, on see ehtis või mootorsõiduk taotleja 
omandis või antud talle õiguslikul alusel kasutamiseks 
vähemalt 3 aastaks ettevõtja puhul ja 5 aastaks MTÜ 
puhul

• Uue hoone püstitamiseks peab kavandatava hoone 
alune maa olema projektitoetuse taotleja omandis või 
on selle alusele maale projektitoetuse kasuks seatud 
hoonestusõigus

• Kogukonna vajadustes lähtuva kogukonnateenuse 
arendamiseks, peab kogukonnateenus olema kirjeldatud 
strateegias



Nõuded toetuse taotlejale
• Toetus ehitamiseks võib sisaldada:
• kuni 3% ehitustööde maksumusest 

omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise 
järelevalve tegemiseks 
• kuni 10% ehitustööde maksumusest 

projekteerimistöödeks
• ehitise projekteerimistöid eraldiseisva 

projektina ei toetata



Taotluse esitamine
• Taotlus esitatakse läbi PRIA e- teenuse keskkonna, kus 

täidetakse elektroonne taotlusvorm
Taotluse lisad:
• Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et maa, millele 

planeeritakse ehitada, kavandatav ehitis, mida ehitatakse või 
kuhu inventar või seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, 
kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on 
antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt 
viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa 
väljamaksmisest, kui taotleja on MTÜ ja vähemalt kolmeks 
aastaks kui taotleja on ettevõtja

• Väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti 
seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku 
kohaselt

• Kogukonnateenuse projekti puhul väljavõte Partnerluskogu 
üldkoosoleku otsusest, lisab tegevusgrupp



Taotluse lisad
•Võrumaa Partnerluskogu taotlusvorm
• Põhivara nimekiri
•KOV kiri ehitusloa vajalikkuse kohta
•Hinnapakkumised või kalkulatsioon
•KOV arvamus, kui taotletakse toetust 

kogukonnateenuse pakkumiseks
• Strateegia või äriplaan koos finantsprognoosiga 

järgneva kolme majandusaasta kohta kui 
taotletakse toetust kogukonnateenuse 
pakkumiseks



Tähelepanekud!
•Veenduge, et olete e-PRIA klient
•Alustage taotluse täitmisega varakult ning 

veenduge, et enne PRIA e-teenuse keskkonnas 
taotluse täitmist oleks kõik määruses 
kirjeldatud lisadokumendid olemas
• Taotlusvooru viimasel päeval peab 

projektitaotlus olema esitatud PRIA e- teenuse 
keskkonnas hiljemalt kell 16.00
• Projekti pealkiri olgu informatiivne ja projekti 

sisu kirjeldav nt Seltsimaja renoveerimine
 



Täname!

Võrumaa Partnerluskogu
www.voruleader.ee

Täiendavad küsimused:
kerli@voruleader.ee


